
 

 
Prezadas e prezados colegas estudantes, professores(as) e pesquisadores(as): 
 
É com imensa satisfação que realizamos, hoje, 16 de março de 2017, o II SEMINÁRIO DE HISTÓRIA E 
FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS no auditório do campus Rio de Janeiro do IFRJ. Nesta 
segunda edição, contamos com uma parceria entre os campi Rio de Janeiro e Duque de Caxias do IFRJ, o 
campus Petrópolis do CEFET e a revista História da Ciência e Ensino: construindo interfaces. 
 
Temos a felicidade e o privilégio de poder oferecer aos colegas palestras e mesas-redondas com 
renomados professores e pesquisadores das áreas que permeiam o tema do evento, oriundos das mais 
variadas instituições superiores de ensino e áreas de atuação. Serão apresentadas vinte comunicações 
orais que, além da publicação de seus resumos estendidos em nossos anais, terão a possibilidade de 
publicação de seus trabalhos completos em um volume especial da revista História da Ciência e Ensino: 
construindo interfaces. 
 
Já agradecemos a presença de todas e todos e a colaboração para que o evento seja bem-sucedido em 
oportunizar um momento e um espaço para construirmos juntos um frutífero diálogo sobre nossas 
práticas docentes e a influência da História e da Filosofia da Ciência no ensino de Ciências da Natureza. 
 
É claro que nossa esperança é sempre a de também possibilitar o estabelecimento de encontros e 
reencontros de amigos, de fortalecer novas relações de trocas e amizades e reavivar antigas relações que 
muitas vezes se perdem no cotidiano de nossos compromissos acadêmicos e laborais. 
 
Com essas palavras, desejamos um ótimo evento a todas e todos! 
  
Cordialmente,  
 
 
Comissão organizadora 
 
Cristiano Barbosa Moura 
Kaíza Martins Porto de Hollanda Cavalcanti 
Maria Celiana Pinheiro Lima 
Roberto Soares Cruz Hastenheiter 
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Local de realização do Seminário 
 
O encontro acontecerá no campus Rio de Janeiro do IFRJ (antigo CEFET-Química e antiga Escola Técnica 
Federal de Química) que se localiza na Rua Senador Furtado n. 121, Maracanã – Rio de Janeiro. O campus 
fica em frente à estação de metrô e de trem de São Cristóvão, bem próximo ao Maracanã e ao centro da 
cidade do Rio de Janeiro, com fácil acesso a inúmeras linhas de ônibus. 
 
Sobre o IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro -  IFRJ - foi criado de acordo com a 
Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a transformação do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química de Nilópolis-RJ), seguida da integração do Colégio 
Agrícola Nilo Peçanha, até então vinculado à Universidade Federal Fluminense.  
 
O IFRJ tem, na sua trajetória, atuado na formação de jovens e adultos trabalhadores comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável, amparado nos princípios da ética e da cidadania. Nossa perspectiva de uma 
educação inclusiva tenta resgatar o direito ao conhecimento e à formação profissional de cidadãos, 
principalmente daqueles historicamente marginalizados, a quem sempre foi negado o direito de 
participação e intervenção consciente nos grandes temas que norteiam a vida de uma sociedade. Um 
processo histórico de espoliação e negação dos princípios básicos de cidadania. O direito ao conhecimento, 
que foi negado a amplas camadas de nosso povo, tem provocado distorções tão gritantes em nossa 
sociedade, que somente uma intervenção planejada e amparada nos princípios da politecnia poderá 
resgatá-lo, e assim dar início a um novo processo de formação de trabalhadores livres, críticos, conscientes 
e sujeitos das transformações de que nosso país necessita. Tendo o trabalho como agente educativo, a 
histórica relação de nossa Instituição com o mundo do trabalho, associada a um modelo democrático de 
gestão que vimos implementando, credencia-nos para novos desafios. 
 
Esse novo modelo, no qual se baseia a construção dos Institutos Federais, resgata o compromisso de 
socialização do conhecimento científico e tecnológico, disponibilizando todo seu aparato cultural e 
tecnológico à sociedade. O IFRJ se constitui em polo de conhecimento, promovendo atividades culturais 
nas suas diversas expressões, como nas artes, nos esportes, nas ciências e nas novas tecnologias. Ele atua 
fortemente no apoio ao desenvolvimento regional, contribuindo assim com o próprio desenvolvimento 
nacional, com forte atenção às novas tendências do mundo produtivo e aos arranjos locais e nacionais, 
desenvolvendo pesquisa em novos processos e produtos, na formação de novos educadores, envolvendo 
sua comunidade interna e atraindo a comunidade externa para somar forças nessa grande tarefa de 
promover o desenvolvimento humano na sua plenitude.  
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
Corpo docente 
Cristiano Barbosa Moura (CEFET/RJ) 
Kaíza Martins Porto de Hollanda Cavalcanti (IFRJ) 
Maria Celiana Pinheiro Lima (IFRJ) 
Roberto Soares Cruz Hastenheiter (IFRJ) 
 
Corpo discente 
Aynã Felix da Silva (IFRJ) 
Gabriela Calafate Ferreira (IFRJ) 
João Marcos Barbosa dos Santos Cunha (IFRJ) 
Maria Carolina Goulart da Silva Pires (IFRJ) 
 
 

 
COMITÊ CIENTÍFICO 
 
Alexandre Bagdonas (UFLA) 
Anielli Fabiula Gavioli Lemes (UFVJM) 
Andreia Guerra de Moraes (CEFET/RJ) 
André Batista Noronha Moreira (IFSP) 
Glória Regina Pessôa Campello Queiroz (UERJ) 
Ivã Gurgel (USP) 
José Claudio de Oliveira Reis (UERJ) 
José Sampaio de Oliveira (IFRJ) 
Kaíza Martins Porto de Hollanda Cavalcanti (IFRJ) 
Maria Celiana Pinheiro Lima (IFRJ) 
Maria Helena Roxo Beltran (PUCSP) 
Nadja Paraense dos Santos (UFRJ) 
Phillip Wilhelm Keller (IFRJ) 
Sergio Luiz Alves da Rocha (IFRJ) 
Waldmir Nascimento Araújo Neto (UFRJ) 
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PROGRAMAÇÃO  
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Mesa de Abertura  
 
Francisco José Montório Sobral - Pró-reitor de Extensão do IFRJ   
Florinda Cersósimo - Diretora Geral do campus Rio de Janeiro do IFRJ  
Kaíza Martins Porto de Hollanda Cavalcanti - Comissão Organizadora   
 
Palestra de Abertura 
 
Interpretações da Mecânica Quântica: como estas são sensíveis às influências culturais. 
 

Palestrante – Prof. Dsc. Osvaldo Pessoa Jr. – USP 
 
Resumo 
 
Interpretações da Mecânica Quântica: como estas são sensíveis às influências culturais 
 
A teoria quântica possui uma parte objetiva, expressa pelo seu formalismo mínimo, que fornece as 
previsões experimentais da teoria. Mas ela possui também uma parte interpretativa, que envolve 
afirmações a respeito da realidade de processos não diretamente observáveis da realidade (interpretações 
realistas), ou teses justificando porque não se deve ir para além dos fatos observáveis (interpretações 
antirrealistas). Há dezenas de interpretações da teoria quântica. Como a escolha da interpretação não é 
determinada pelos dados empíricos, ela pode sofrer considerável influência da cultura reinante em uma 
comunidade científica. Neste trabalho, exploraremos como essa influência cultural se deu no último 
século, considerando também outros mecanismos para explicar porque certas interpretações são 
preferidas em certos lugares.  
 
Mesa-redonda 1 
 
O papel das representações e modelos na elaboração e na comunicação de conceitos científicos. 
 

Prof. Dsc. Osvaldo Pessoa Jr. – USP  
Prof. Dsc. Iva Gurgel – USP  
Mediador: Roberto Soares Cruz Hastenheiter 

 
Resumo 
 
Formas de Criação Simbólica: da Epistemologia ao Ensino de Ciências 
 
Inicialmente buscaremos, a partir da Epistemologia, problematizar a relação entre construções teóricas e 
realidade. O objetivo central será mostrar que tanto em perspectivas Realistas quanto Anti-realistas se 
considera que os conteúdos cognitivos da ciência não podem ser tomados como elementos de mesma 
qualidade que a realidade, isto é, não se pode estabelecer uma correspondência imediata entre as 
mesmas. Com isso, abre-se a possibilidade de refletirmos sobre os processos de imaginação simbólica nas 
ciências, considerando que estes últimos vão muito além do uso de uma linguagem descritiva. Neste 
contexto serão apontadas algumas posições teóricas, presentes na literatura em Educação Científica, sobre 
a natureza dos modelos e das explicações científicas. Por fim, alguns exemplos de atividades didáticas que 
tem como base o uso da imaginação serão apresentadas, de modo a indicar como estas reflexões teóricas 
podem ser traduzidas em práticas educacionais.  
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Mesa-redonda 2 
 
História e Filosofia da Ciência e questões sociocientíficas na formação de professores. 
 

Profa. Dsc. Glória Queiroz. – UERJ 
Profa. Dsc. Graciela Watanabe – UnB  
Prof. Dsc. Ivã Gurgel – USP 
Mediador: Cristiano B. Moura  

 
Resumos 
 
Profa. Dsc. Glória Queiroz. – UERJ 
 

História e Filosofia da Ciência e questões sociocientíficas na formação de professores. 
 
Diante da incumbência de formar professores de Ciências que contribuam para a formação de cidadãos 
críticos e transformadores da sociedade, vemos a educação científica que venham a praticar como capaz 
de promover o acesso de seus estudantes a temas que permitam reflexão sobre a natureza da ciência,  
seus procedimentos, os contextos de sua produção, os desafios enfrentados nos momentos de crises e de 
mudanças e o reconhecimento das limitações desse conhecimento tão especial e valorizado socialmente 
em cada época vivida. Assim, a História da Ciência tem sido indicada como caminho para provocar e 
fundamentar tal reflexão, podendo fornecer subsídios para discussões de diferentes visões sobre a ciência, 
revelando como os cientistas desenvolveram teorias e conceitos, as influências que sofreram e os 
interesses que os motivaram (VITAL e GUERRA, 2016). Nesse sentido, o trabalho pedagógico com questões 
sociocientíficas vem ganhando espaço na pesquisa e na formação de professores, tendo na abordagem 
externalista da História da Ciência um complemento à internalista. A seleção de autores e artigos que 
expressem essa complementaridade se mostra crucial diante do pouco tempo que se tem, aliado à 
formação muito mais focada na visão conteudista da Ciência. Destacamos aqui o trabalho de Boris Hessen 
(1931) e os artigos que o comentam, entre eles o de Olival Freire Jr (1993), lembrando as questões 
levantadas: Quais eram os problemas científicos subjacentes aos problemas técnicos da época de Newton?  
Estavam eles relacionados apenas a problemas econômicos? Hessen argumenta ser necessário analisar 
com detalhes a época da revolução inglesa (1640-1688) entre a burguesia ascendente e o feudalismo no 
momento do nascimento e desenvolvimento do capital mercantil, em que lutas de classes dão origem a 
novas teorias políticas, filosóficas e religiosas. A origem social de Newton e suas posições religiosas e 
políticas se apresentam correlacionadas no trabalho de Hessen que rompe assim com a visão positivista e 
idealista de uma ciência produzida por grandes sábios, sem nenhuma conexão social. Esse artigo é sempre 
lembrado por ex-licenciandos como uma abertura em suas visões de Ciência. 
 
VITAL, A.; GUERRA, A. Textos para ensinar física: princípios historiográficos observados na inserção da 
história da ciência no ensino. Ciência & Educação vol 22, 2016.  
 
FREIRE JR, O. Sobre as raízes econômicas dos ‘Principia’de Newton – Revista da SBHC, n.3. 1993. 
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Profa. Dsc. Graciela Watanabe – UnB  
 

Controvérsias sociocientíficas e relações de poder: como a sociologia pode ajudar na formação de 
professores 
 
A inserção de controvérsias sóciocientíficas nas aulas de ciências pode ser importante meio de 
desencadear debates e promover a educação científica crítica. Para tanto, além do conhecimento 
específico é necessário que os saberes de áreas correlatas sejam trazidos para a sala de aula de modo a 
proporcionar um olhar global sobre os problemas levantados. Exemplos de temas como: o aumento (ou 
não) da temperatura da Terra, o que é vida para as ciências ou o consumo de transgênicos, mobilizam 
diferentes tipos de argumentos e conhecimentos que permeiam o saber científico. Dentre uma diversidade 
de possibilidades, a relação de poder é aquela que será privilegiada nessa apresentação, trazendo 
questionamento como: Como as posições dos agentes sociais das ciências influenciam as agendas de 
pesquisa? Qual o papel do campo científico nas políticas públicas sobre ciência e seus produtos? Qual o 
papel da autonomia dos cientistas em suas pesquisas? Para ajudar-nos nessa reflexão será apresentada a 
sociologia de Pierre Bourdieu, em especial, seus trabalhos sobre a ciência, buscando dar subsídios para o 
enfrentamento e desvelamento dessas questões. Subsidiados por esse debate pretende-se apresentar 
algumas considerações sobre ações práticas que estão sendo desenvolvidas na formação de professores de 
modo a se trabalhar os questionamentos acima apontados e promover a inserção de controvérsias 
sóciocientíficas nas escolas da educação básica. Para tanto, defender-se-á a necessidade de que a 
sociologia da ciência seja um dos pilares do processo de formação do professor para que o mesmo possa 
compreender aspectos sociais e políticos que permeiam os debates sobre ciência assim como elemento de 
desvelamento social dos interesses que estão sendo implicitamente inseridos nos contextos das escolas e 
dos meios de comunicação que influenciam a visão de mundo de nossos alunos.  
 
 
Prof. Dsc. Iva Gurgel – USP 
 

Porque a História da Ciência deve ser Escrita no Plural: Reflexões sobre Ações na Formação Inicial de 
Professores 
 
Buscando a superação de perspectivas anacrônicas da História da Ciência, a literatura especializada passou 
a defender o ensino pautado em uma nova historiografia. Contudo, o debate tendeu a se polarizar entre 
uma “boa” e uma “má” história, isto é, opondo a historiografia atual com as tendências com maior 
presença na primeira metade do século XX. O objetivo do seminário será o de mostrar que a historiografia 
contemporânea admite diferentes perspectivas para a História da Ciência, o que nos leva a considerar mais 
adequado o termo “Histórias das Ciências”. A partir disso será apresentado os encaminhamentos didáticos 
realizados em diferentes disciplinas ministradas no Instituto de Física da USP. Nelas, busca-se apresentar 
aos estudantes episódios históricos elaborados a partir de diversos olhares tanto epistemológicos quanto 
sociais, que permitem que diferentes objetivos formativos possam ser obtidos com estudantes.  
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COMUNICAÇÕES ORAIS 
 

SESSÃO 01 – Roberto Soares Cruz Hastenheiter 
 
1 - 14h – 14h20 
A Astronomia e a Evolução do pensamento científico no cenário educacional: contribuições histórico-filosóficas 
para as aulas de Ciências.  
 

Fábio Matos Rodrigues, Rodolfo Langhi 

 
2 - 14h20 – 14h40 
A religiosidade como matriz da racionalidade no Ocidente: o Tempo e Espaço da Física Clássica e a crítica ao 
cientificismo no Ensino de Ciências. 
 

Gabriela de Assis Costa Moreira  

 
3 - 14h40 – 15h 
Investigação Filosófica sobre o estatuto epistemológico das Ciências Humanas a partir do método fenomenológico  
 

André Vinícius Dias Senra 
 

4 - 15h – 15h20 
Incluindo reflexões da filosofia da ciência em atividades experimentais – Instrumentos de medidas como 
elementos “manipuladores” da realidade. 
 

Roberto Soares Cruz, José Sampaio Oliveira, Raimundo Nonato Silveira, Patricia Silva Alves, Kaíza Martins Porto de Hollanda 
Cavalcanti 
 

5 - 15h20 – 15h40 
A aplicação da agência africana no ensino de Ciências: como uma abordagem filosófica afrocentrada da Ciência 
pode contribuir para uma educação intercultural? 
 

Gabriela de Assis Costa Moreira 

 

 
SESSÃO 02 – Cristiano Barbosa Moura 
 
1 - 14h – 14h20 
Contextualização histórica do experimento de Franck-Hertz 
 

Letícia de Oliveira Castro, Priscila Tamiasso-Martinhon, Angela Sanches Rocha, Célia Sousa 

 
2 - 14h20 – 14h40 
Investigando as potencialidades da replicação histórica de uma das observações de Robert Hooke (1635 - 1703) 
 

João Paulo Ferraro Turano de Araujo 

 
3 - 14h40 – 15h 
Proposta de uma sequência didática multidisciplinar: o caso das ilustrações de Alfred Russel Wallace (1823-1913) 
na Amazônia. 
 

Emerson Barão Rodrigues Soldad, Ana Maria Alfonso-Goldfarb 

 
4 - 15h – 15h20 
Contextualização Histórico-Filosófica de Orbitais Atômicos e Moleculares 
 

Cássia Ferreira Coutinho Pereira, Célia Sousa, Angela Sanches Rocha, Priscila Tamiasso-Martinhon, Alexandre Braga da Rocha 
 

5 - 15h20 – 15h40 
História e Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências: subsídios para um diálogo 
 

Suellen Cristine Isidoro Ribeiro, Denise Figueira- Oliveira, Maria Cristina do Amaral Moreira 
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SESSÃO 03 – Kaíza Martins Porto de Hollanda Cavalcanti 
 
1 - 14h – 14h20 
A Escola Politécnica de Paris entre 1814 e 1817: crise política e reorganização 
 

Cleber Haubrichs 

 
2 - 14h20 – 14h40 
Diagnóstico preliminar sobre a história da ciência na formação de professores de física: um estudo de caso nas 
regiões sul e sudeste do brasil. 
 

Modesto Pantaleo Junior 

 
3 - 14h40 – 15h 
A importância da história da física para o ensino de física 
 

Alan Prates de Couto 

 
4 - 15h – 15h20 
Sonhos Lúcidos: Uma perspectiva histórico-filosófica 
 

Alcindo Miguel Martins Filho, Priscila Tamiasso-Martinho, Célia Sousa 

 
5 - 15h20 – 15h40 
Visões de professores e alunos do ensino médio profissionalizante sobre a ciência e as atividades experimentais. 
 

Kaíza Martins Porto de Hollanda Cavalcanti, Glória Regina Pessoa Campello Queiroz 

 

 
SESSÃO 04 – Maria Celiana Pinheiro Lima 
 
1 - 14h – 14h20 
Astronomia: descobrindo os mistérios do universo. Uma proposta interdisciplinar nos anos iniciais. 
 

Adriane Regina Bravo Mendes, Claudinea Falchetti Nunes, Suseli de Paula Vissicaro 

 
2 - 14h20 – 14h40 
Conhecendo os cientistas: a construção de um projeto coletivo para os anos iniciais do Ensino Fundamental 
 

Suseli de Paula Vissicaro, Samanta Aires, Ana Meire de Oliveira Morais, Claudinéa Nunes Falcheti, Adriane Regina Bravo Mendes, 
Aurineide de Oliveira Sales, Sandra Regina Borges Gala, Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa 

 
3 - 14h40 – 15h 
Aplicando a filosofia à resolução de problemas através de um jogo de química orgânica.  
 

Gabriela Farah Dias, Thales Oliveira Malhado, Anderson Aquino dos Santos Júnior, Caroline da Cunha Baptista do Nascimento, 
José Carlos Silva De Oliveira Júnior, Natália de Oliveira Moura, Tatiana Siqueira Marques, Antônio Carlos Oliveira Guerra, Viviane 
Gomes Teixeira, Cássia Curan Turci, Waldmir Nascimento Araújo Neto.  

 
4 - 15h – 15h20 
A Origem do Biotônico Fontoura e Possibilidades para o Ensino de Química. 
 

Manoel Henrique Estércio Farias Plácido, Adriano Lopes Romero 
 

5 - 15h20 – 15h40 
Experiência astronômica para crianças de 6 e 7 anos do Fundamental I 
 

Samantha Aires 
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES ORAIS 
 
SESSÃO 01 
 
A Astronomia e a Evolução do pensamento científico no cenário educacional: contribuições histórico-filosóficas 
para as aulas de Ciências.  
 

Fábio Matos Rodrigues, Rodolfo Langhi 

 
Apresentamos nesse trabalho um recorte teórico que perfaz a importância em se construir conhecimentos 
científicos, identificando na história das civilizações as contribuições da Astronomia para o desenvolvimento da 
própria Ciência. Por apresentar também um caráter filosófico, os conhecimentos astronômicos potencializaram o 
desenvolvimento das mais diversas áreas da Ciência e com isso a própria civilização. Nesse sentido, acreditamos que 
a valorização do conhecimento que historicamente foi acumulado poderá, em sala de aula, favorecer à concepção 
crítica dos estudantes, desfazendo as imagens deformadas da própria Ciência. Tendo em vista que as novas 
tecnologias hoje conhecidas são frutos de ideias pronunciadas em marcos histórico-científicos, destacamos a 
importância em abordar a Astronomia como parte integrante das aulas de Ciências, pois a mesma contribuiu para o 
desenvolvimento de novos conhecimentos concebidos atualmente. 
 
A religiosidade como matriz da racionalidade no Ocidente: o Tempo e Espaço da Física Clássica e a crítica ao 
cientificismo no Ensino de Ciências. 
 

Gabriela de Assis Costa Moreira  
 

Neste trabalho, propõem-se discutir o papel da religiosidade ocidental nas bases da ciência. A análise realizada 
discute a base do contexto histórico-cultural do nascimento da logos grega e a construção mitológica das 
concepções de tempo e espaço que passariam a vigorar em toda a civilização ocidental, incorporadas pela 
religiosidade judaico-cristã. Estas concepções foram consequentemente adotadas pela física desde a sua estrutura 
primeva, influenciando posteriormente a ciência renascentista dos trabalhos de cientistas como galileu e newton. A 
análise argumenta em favor da percepção da constituição de elementos metafísicos nas teorias físicas que, oriundos 
de contextos socioculturais específicos, depõem contra o mito da autonomização da razão científica propagado pelo 
ensino de ciências; desde a concepção do que é ciência até quem a legitima como tal. 
 
Investigação Filosófica sobre o estatuto epistemológico das Ciências Humanas a partir do método fenomenológico  
 

André Vinícius Dias Senra 

 
A fenomenologia surge no final do século XIX em meio a uma situação histórica marcada por mudanças no campo 
das ideias. O surgimento dessa filosofia, enquanto resposta a tal situação se deve, principalmente, ao predomínio 
das ciências positivas nas questões de conhecimento. A guinada materialista, cuja tendência marcou fortemente o 
desenvolvimento do método científico-natural, provocou também o colapso das teorias especulativas dos sistemas 
filosóficos. Esta situação foi decisiva para que a Filosofia perdesse de vez seu status de autonomia como disciplina 
racionalista. O panorama disso se mostrava no fato de que o modelo de conhecimento que norteava as 
investigações acerca de como as coisas são, já havia se consolidado, desde o início do período moderno, como 
método hipotético dedutivo experimental. Por isso mesmo, com o método fenomenológico, se trata de uma atitude 
radical frente às explicações científicas do mundo. Assim, a adesão ao método fenomenológico implique uma 
espécie de conversão a um novo modo de pensar o mundo natural. Fenômeno e consciência são termos correlatos 
para o método fenomenológico.  
 
A aplicação da agência africana no ensino de Ciências: como uma abordagem filosófica afrocentrada da Ciência 
pode contribuir para uma educação intercultural? 
 

Gabriela de Assis Costa Moreira 

 
Neste trabalho, propõe-se discutir a inserção de temáticas voltadas para afrocentricidade no ensino de conceitos 
científicos; no contexto de aplicação da lei 10.639/03. A partir da filosofia africana de raiz zulu, Ubuntu, e de 
conceitos da cosmogonia/mitologia yorubá, discute-se a natureza da ciência a partir de uma perspectiva pós-
colonial; de forma a promover uma educação científica reflexiva, que percebe-se como produto da cultura, que 
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valorize a diversidade e contribua para a desconstrução do cientificismo como linha moral do ensino de ciências. 
Para além da mera instrução de conteúdos e fórmulas estáticos, discute-se a necessidade de um ensino de Física que 
abrace a alteridade, em um manifesto pela realidade de uma educação antirracista nos espaços escolares e 
acadêmicos. 
 
Incluindo reflexões da filosofia da ciência em atividades experimentais – Instrumentos de medidas como 
elementos “manipuladores” da realidade. 
 

Roberto Soares Cruz, José Sampaio Oliveira, Raimundo Nonato Silveira, Patricia Silva Alves, Kaíza Martins Porto de Hollanda 
Cavalcanti 

 
A comunidade científica e os professores das disciplinas de ciências reconhecem a importância da atividade 
experimental na aprendizagem das ciências e a usam com frequência como metodologia de ensino com resultados 
comprovados em muitas investigações. Apesar disso, o papel do trabalho experimental no ensino de ciências tem 
sofrido alterações ao longo dos anos, como consequência das mudanças que se têm operado na sociedade, e que, 
naturalmente, se têm traduzido nos currículos de ciências.  Nesse contexto, e entendendo as diversas formas de 
concepção do papel da atividade experimental, e mesmo nas suas diversas formas de abordagem nas aulas de 
ciências, aponta-se inicialmente que o papel dos experimentos na ciência é distinto, tanto na forma quanto no 
objetivo, daquele desempenhado no ensino de ciências (HODSON, 1988). O presente trabalho apresenta dois 
experimentos de eletricidade com abordagens de natureza da ciência, que busca desenvolver nos estudantes, alunos 
dos cursos de ensino médio técnico, uma visão da ciência menos restrita, mais abrangente. Objetivamos trazer para 
o debate as diversas dimensões presentes no fazer ciência. Questões destacadas nas atividades experimentais 
relatadas estão relacionadas à problematização da observação da natureza em seu estado bruto e à possibilidade de 
neutralidade teórica dos instrumentos de medidas. 
 
 
SESSÃO 02  
 
Contextualização histórica do experimento de Franck-Hertz 
 

Letícia de Oliveira Castro, Priscila Tamiasso-Martinhon, Angela Sanches Rocha, Célia Sousa 
 

A busca por uma melhor compreensão da natureza e de seus fenômenos permeia o pensamento filosófico desde o 
princípio e, até hoje, possui um lugar de destaque nas ciências. Porém, só a partir do século XIX avançou-se na 
compreensão sobre o comportamento e a estrutura atômica. Nessa perspectiva, o experimento de Franck-Hertz 
(1914) teve grande relevância, e sua principal importância reside na observação dos níveis de energia quantizados 
dos elétrons, fato que constitui o centro da teoria atômica de Bohr. Este experimento também possui relevância no 
ensino destas ciências, pois a Mecânica Quântica exige um grande esforço para a sua compreensão, por isso o 
experimento de Franck-Hertz tem sido realizado, com êxito, em laboratórios acadêmicos até os dias atuais, 
permitindo aos alunos uma comprovação experimental de uma parte importante deste conjunto de teorias sobre o 
sistema atômico. 
 
Investigando as potencialidades da replicação histórica de uma das observações de Robert Hooke (1635 - 1703) 
 

João Paulo Ferraro Turano de Araujo 
 
A partir de pesquisa feita ao longo de um ano dentro do PIBID no subprojeto PIBID IB-USP chamado “Sequências 
didáticas voltadas à replicação de experimentos históricos, modelos e simulações em intervenções de estágio de 
formação de professores de Ciências e Biologia”, coordenado pela Professora Doutora Maria Elice B. Prestes 
(Prestes, 2012), pretendemos discutir questões importantes para a utilização de replicação de experimentos 
históricos no ensino de ciências e, mais especificamente, a replicação histórica da observação XVIII de Robert Hooke. 
Demonstramos, através de vivência própria no projeto,como é possível não só ensinar o conteúdo previsto no 
currículo de Ciências, ao mesmo tempo que mostramos o processo lento e gradativo pelo qual o conhecimento 
científico passa ao longo do tempo, permitindo uma visão mais concreta da Natureza da Ciência no que diz respeito 
aos seus métodos e às suas limitações. 
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Proposta de uma sequência didática multidisciplinar: o caso das ilustrações de Alfred Russel Wallace (1823-1913) 
na Amazônia. 
 

Emerson Barão Rodrigues Soldad, Ana Maria Alfonso-Goldfarb 
 
Alfred Russel Wallace (1823-1913) foi um naturalista inglês e amplamente conhecido por ser um dos 
desenvolvedores da teoria da seleção natural. Teve como sua primeira exploração a Amazônia, onde explorou por 
quatro anos. Durante esse período, coletou e desenhou diversos animais, vegetais e outros aspectos da história 
natural. Entretanto, em seu retorno para a Inglaterra, tragicamente seu navio naufragara e ele perdeu toda sua 
coleção, salvando apenas algumas ilustrações. Esse material está disponível nos tempos atuais e temos como 
proposta a sua utilização em uma sequência didática multidisciplinar. Nela, o aluno poderá ter contato com a técnica 
de ilustração, numa perspectiva histórica. Poderão refletir sobre as diferenças entre classificar e descrever e sobre 
como essa característica técnica de Wallace poderia ter contribuído com suas formulações acerca da seleção natural. 
 
Contextualização Histórico-Filosófica de Orbitais Atômicos e Moleculares 
 

Cássia Ferreira Coutinho Pereira, Célia Sousa, Angela Sanches Rocha, Priscila Tamiasso-Martinhon, Alexandre Braga 
da Rocha 
 
A compreensão de orbitais atômicos e moleculares é de grande importância para o aprendizado de química, 
principalmente no que concerne ao entendimento de ligações químicas, tipos de estruturas e propriedades de 
substâncias. Além disso, pode-se dizer que, de forma geral, esses conceitos embasam discussões qualitativas da 
área, o que ratifica a importância em dominar tais conteúdos. Nessa perspectiva, o presente trabalho, além de 
avaliar as implicações práticas dessa temática no cotidiano discente, sugere uma estratégia de ensinar orbitais, de 
modo didático, conceitual e bem articulado. Assim, o presente trabalho apresenta uma análise dos conceitos de 
orbitais atômicos e moleculares a partir de suas mais relevantes teorias, de modo a avaliar como os mesmos são 
ensinados e discutidos em diversos níveis educacionais: o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e o Ensino Superior. 
 
História e Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências: subsídios para um diálogo 
 

Suellen Cristine Isidoro Ribeiro, Denise Figueira- Oliveira, Maria Cristina do Amaral Moreira 
 
O presente trabalho teve como objetivo entender a inserção da História e Filosofia da Ciência na educação científica 
nas propostas pedagógicas dos trabalhos dos últimos três encontros do ENPEC da área de Ensino de Ciências. Os 
resultados apontam que muitos se têm discutido sobre essa inserção nas aulas de ciências por intermédio de: textos 
e experimentos históricos, construção de linha do tempo, debates, questionários. As aulas expositivas e recursos 
tecnológicos também foram estratégias utilizadas nos trabalhos analisados. Nesse sentido, pretendemos refletir e 
analisar, a partir desses trabalhos, as principais dificuldades encontradas nessas iniciativas. 
 
 
SESSÃO 03  
 
A Escola Politécnica de Paris entre 1814 e 1817: crise política e reorganização 
 

Cleber Haubrichs 

 
Entre 1814 e 1816 a célebre Escola Politécnica de Paris, passou por uma forte crise, reflexo de uma brusca mudança 
no regime de governo, dentre as várias ocorridas após a Revolução de 1789. Neste artigo faz-se uma breve 
apresentação da Escola Politécnica e comenta-se a sua importância no projeto napoleônico para França. A seguir, 
descrevem-se alguns episódios dessa crise, desde a queda de Napoleão e a emergência do novo governo, até a 
suspensão das atividades da Escola por quase um ano e sua reorganização. Na sequência, mostram-se alguns 
elementos da reorganização que passou a vigorar em 1817. Em particular, comenta-se o caso das três disciplinas 
mais importantes do currículo na formação politécnica à época. Ao final mostra-se um exemplo que ilustra como a 
escolha de um novo professor parecia atender menos a critérios técnicos-pedagógicos para o exercício de sua função 
do que os aspectos da conjuntura política de então. 
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Diagnóstico preliminar sobre a história da ciência na formação de professores de física: um estudo de caso nas 
regiões sul e sudeste do brasil. 
 

Modesto Pantaleo Junior 
 

Nessa pesquisa serão analisados currículos de cursos superiores de formação de professores de física, verificando a 
existência ou não de disciplinas relacionadas à história da ciência, bem como suas ementas e principalmente suas 
bibliografias. Dessa forma além de verificar a existência da formação em história da ciência dos futuros profissionais 
de ensino de física, será possível também verificar se estas seguem preceitos de uma linha atual da historiografia da 
ciência. Linha essa que vislumbra um desenvolvimento não linear da ciência, levando em consideração a cultura, 
contexto, debates, conflitos, entre outros fatores presentes no período histórico de uma sociedade. 
 
A importância da história da física para o ensino de física 
 

Alan Prates de Couto 
 

Este trabalho tem a proposta de descobrir a importância do trabalho de mestrado profissionais e sua influência na 
educação. Minha pesquisa foi baseada na Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências, Tecnologia e Educação, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET/RJ, da 
Mestre Abigail Vital de Goes Monteiro, orientada pela Professora Andreia Guerra de Moraes, D. SC. O tema desta 
Dissertação foi: História da Ciência no Ensino: Obstáculos por professores na elaboração e aplicação de materiais 
didáticos. 
 
Sonhos Lúcidos: Uma perspectiva histórico-filosófica 
 

Alcindo Miguel Martins Filho, Priscila Tamiasso-Martinho, Célia Sousa 
 

O sonho lúcido, a grosso modo, pode ser entendido como o ato de se vir a ter consciência de si e atenção durante 
um sonho, atrelada a capacidade de alterá-lo a partir de narrativas íntimas e específicas. O presente artigo procura 
tecer uma primeira abordagem sobre sonhos lúcidos, buscando paralelos e hipóteses entre a psicanálise freudiana, o 
modelo junguiano, os conhecimentos tradicionais e o modo através do qual o antropólogo Carlos Castaneda resgata 
este conceito em suas obras. A aproximação exploratória entre a abordagem dos sonhos lúcidos; a história, 
enquanto um registro diacrônico de perspectivas sucedentes; e a filosofia, como esboços de caminhos de 
pensamento e construções equilibradas dos mesmos sobre um determinado assunto - na visão dos autores 
mencionados - busca compreender o modo como a subjetividade luta para se constituir e presentificar na pós 
modernidade, apontando tanto para as questões da vida psíquica dos sujeitos, como também para um esforço de 
perspectiva histórico-filosófica mais abrangente, passíveis de serem aplicadas à educação e a prática docente. A 
metodologia adotada apresenta um viés epistemológico qualitativo, delineamento bibliográfico e método 
qualitativo-exploratório. 
 
Visões de professores e alunos do ensino médio profissionalizante sobre a ciência e as atividades experimentais. 
 

Kaíza M. P. H. Cavalcanti, Glória R. P. C. Queiroz 
 

As atividades experimentais no ensino de ciências vêm sendo defendidas por professores e pesquisadores que 
destacam que estas podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Com o objetivo de compreender quais são 
as visões sobre a ciência e as atividades experimentais dos professores de química e de alunos de 2 turmas do ensino 
médio de uma instituição de educação profissional, analisamos roteiros de atividades experimentais de química, um 
questionário respondido por professores, indagando sobre os objetivos de suas aulas experimentais e abordagem 
histórico-filosófica, e um questionário respondidos por alunos das 2 turmas do segundo ano indagando sobre o 
objetivo dessas aulas experimentais. As análises dos roteiros e das respostas dos questionários foram orientadas 
pelos princípios da análise textual discursiva. Concluímos que apesar da enorme quantidade de aulas práticas, há 
pouca variação em seus objetivos e propostas, restringindo-se, principalmente, a desenvolver habilidades técnicas e 
instrumentais e à comprovação de leis e teorias. 
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SESSÃO 04 
 
Astronomia: descobrindo os mistérios do universo. Uma proposta interdisciplinar nos anos iniciais. 
 

Adriane Regina Bravo Mendes, Claudinea Falchetti Nunes, Suseli de Paula Vissicaro 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta interdisciplinar realizada em três turmas de 
anos/ciclo de escolas diferentes, da rede pública municipal, que abordou Conceitos Básicos de Astronomia. 
Interdisciplinar porque além de contemplar conteúdos da área de Ciências, o Projeto teve a preocupação em 
contextualizar historicamente como esse assunto foi estudado no decorrer do desenvolvimento da humanidade e 
para isso foram utilizados vários gêneros textuais .O objetivo principal do projeto foi que os alunos fossem 
protagonistas do seu aprendizado através de levantamento prévi das curiosidades, pesquisas, construção de 
conceitos, substituindo uma prática onde o aluno é passivo, recebe os conceitos prontos, simplificados e por muitas 
vezes errôneos que são apresentados nos livros didáticos. 
 
Conhecendo os cientistas: a construção de um projeto coletivo para os anos iniciais do Ensino Fundamental 
 

Suseli de Paula Vissicaro, Samanta Aires, Ana Meire de Oliveira Morais, Claudinéa Nunes Falcheti, Adriane Regina Bravo Mendes, 
Aurineide de Oliveira Sales, Sandra Regina Borges Gala, Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa 
 

O presente artigo discorre sobre o projeto Conhecendo os cientistas, que vem sendo desenvolvido em diferentes 
turmas dos anos iniciais, de diferentes escolas da rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo. Construído 
colaborativamente, o projeto foi organizado em uma sequência de atividades, tendo como eixo comum, o interesse 
pelo céu e por voar. Permeado pelo trabalho com a História das Ciências, os cientistas são apresentados em seus 
contextos, destacando suas motivações, influências e interesses. Dos quatro cientistas apresentados aos alunos ao 
longo do projeto, elegemos dois brasileiros: Santos Dumont e Duilia de Mello, para essa contextualização. Como 
resultado, temos percebido um maior interesse dos alunos pelos cientistas, pela realização de atividades 
investigativas e de pesquisa ao longo do projeto. Esperamos com este relato, indicar possibilidades de utilização da 
História das Ciências nos anos iniciais. 
 
 
Aplicando a filosofia à resolução de problemas através de um jogo de química orgânica.  
 

Gabriela Farah Dias, Thales Oliveira Malhado, Anderson Aquino dos Santos Júnior, Caroline da Cunha Baptista do Nascimento, 
José Carlos Silva De Oliveira Júnior, Natália de Oliveira Moura, Tatiana Siqueira Marques, Antônio Carlos Oliveira Guerra, Viviane 
Gomes Teixeira, Cássia Curan Turci, Waldmir Nascimento Araújo Neto. 
 

A formação de professores tem-se mostrado um caminho para a melhoria do ensino, projetos como o pibid e os 
cursos de formação continuada em ensino trazem diversas propostas inovadoras para despertar a motivação e o 
desenvolvimento do raciocínio lógico dos nossos aprendizes. Neste trabalho, contamos um pouco sobre a 
experiência do uso de um jogo criado por uma professora mestranda e de licenciandos em química no 
desenvolvimento de uma metodologia motivadora usada na aplicação deste jogo, inspirado no “cara a cara” da 
estrela, que consiste em elucidar estruturas de moléculas orgânicas, cuja estratégia baseia-se nos métodos da lógica 
filosófica. O jogo foi aplicado em turmas do terceiro ano de uma escola de ensino médio técnico, com o intuito de 
tornar o raciocínio lógico um hábito no dia a dia da sala de aula e propiciar a aprendizagem através da “pedagogia 
erro”.   
  
 
A Origem do Biotônico Fontoura e Possibilidades para o Ensino de Química. 
 

Manoel Henrique Estércio Farias Plácido, Adriano Lopes Romer 

 
Nos últimos anos é muito comum observar os marqueteiros se apropriarem de conceitos científicos, como forma de 
caracterizar um produto como sendo de melhor qualidade e algumas vezes os termos científicos utilizados não são 
condizentes. Entre as possibilidades de temas destaca-se um produto que foi desenvolvido no Brasil no início do 
século XX e é utilizado até hoje, o Biotônico Fontoura, este trabalho consiste de uma proposta, que pretende 
desenvolver um material instrucional potencialmente significativo que explore a história e aspectos relacionados ao 
Biotônico Fontoura. 



14 
 

 
Experiência astronômica para crianças de 6 e 7 anos do Fundamental I 
 

Samantha Aires 
 

Ao falar de astronomia se imagina que é algo muito distante da realidade das crianças de seis e sete anos, afinal 
parece abstrato. Entretanto veio relatar um experiência com uma turma de 1º ano do ensino fundamental 1 do 
município de São Bernardo do Campo em relação ao tema. Esse projeto iniciou-se pelo fascínio dos alunos durante 
as rodas de leitura, e sobre as aulas de reconhecimentos dos planetas que compõem o nosso sistema solar. Dessa 
forma foi utilizado esse interesse pessoal da turma para que eles pudessem conhecer as características do sistema 
solar e os seus componentes astros. 


